Peregrynacja relikwii Bł. Hanny Chrzanowskiej w Diecezji Pelplińskiej,
Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zorganizowało peregrynację relikwii Bł. Hanny
Chrzanowskiej po Polsce. Odbyła się ona już w diecezji ełckiej, warszawsko-praskiej,
katowickiej i bydgowskiej. 28 lipca kapelan szpitala w Kościerzynie ks. Wiesław Badaszek
razem z delegacją pielęgniarek odbierze je z Bydgoszczy. Proponujemy aby kapelani
szpitalni, kapelani DPS-ów, zgromadzenia zakonne i parafie zgłaszały się bezpośrednio u
kapelanów w pobliżu, jeśli będą chcieli gościć relikwie Bł. Hanny Chrzanowskiej.
Hanna Chrzanowska została beatyfikowana 28 kwietnia 2018r. w Krakowie. Dyplomowana
pielęgniarka, jedna z współtwórczyń szkoły pielęgniarstwa i duszpasterstwa chorych i służby
zdrowia.
Relikwie Bł. Hanny Chrzanowskiej przybędą 28. lipca 2019 r. i pozostaną u nas przez 6
miesięcy (to czas do zagospodarowania). Powitanie w niedzielę o godz. 15,00 w kaplicy
szpitalnej lub kościele parafialnym, wtedy może być uroczysta oprawa np. pielęgniarki ze
sztandarem w uniformach itp.. Pożegnanie relikwii w następną niedzielę w czasie Mszy przed
południem. Gdyby jakieś ośrodki chciały trochę dłużej zatrzymać, albo ktoś chciałby się
dołączyć,czekam na propozycje,proszę wcześniej to zgłosić. W niedzielę powinny być
ogólnodopstępne w kaplicy. Natomiast w ciągu tygodnia jest propozycja, by pielęgniarki
zabierały relikwie i obraz na swoje oddziały i tam umieszczały na honorowym miejscu
(oczywiście po uzgodnieniu z przełożonymi, ale bardzo proszę bez nacisków), następnie
przekazują koleżankom. Oddziały nie powinny zamieniać się w kaplice, chodzi tylko o
obecność i jeszcze większą niż zwykle serdeczność w pracy i uśmiech w załodze.) Czasami
mogą umieścić gdzieś w ukryciu (oczywiście wcześniej to uzgadnia z ks. Kapelanem i sprawa
pozostaje w absolutnej tajemnicy, bo jest to sprawa bardzo delikatna, a nikogo nie chcemy
przymuszać, jeżeli np. pielęgniarka uzna, że akurat na danym oddziale jest taka potrzeba,
może je zostawić np. ukryte w swojej torbie, którą można pozostawić w pokoju socjalnym np.
w wypadku braku zrozumienia ze strony przełożonych czy koleżanek). Na oddziałach może

być krótka modlitwa na rozpoczęcie pracy i zakończenie, ale przede wszystkim przynajmniej
jednej osobie powinna towarzyszyć ciągła świadomość obecności świętej Koleżanki Patronki
i tego dnia więcej niż zwykle uśmiechu i serca w wykonywaniu codziennych obowiązków (
to
jest główna idea odwiedzania oddziałów).
Nad całością peregrynacji czuwa duszpasterz diecezjalny ks. Józef Pick, a w czasie
odwiedzin dekanatów kapelan szpitalny lub DPS-ów proszę o zorganizowanie w swoich
placówkach peregrynacji. Relikwiom będzie towarzyszyć kilka egzemplarzy modlitewnika do
wykorzystania. Można je jeszcze zamówić u ks. J. Picka

Proponowany program Peregrynacji w Diecezji Pelplińskiej
Pregrynacja rozpocznie się 4.08.2018 w Kościerzynie.
4.08.2019 – 23.08. 2019 Kościerzyna odpowiedzialny ks. W. Badaszek
23 – 25 .08. 2019 61 Diecezjalne Rekolekcje dla Służby Zdrowia w Starogardzie Gd.
25.08. -8.09. 2019 Lębork – odpowiedzialny O. Piotr Pospieszny
11.09.2019 – Piaseczno - Diecezjalny Dzień Chorych – ks. J. Pick
11.09. - 22.09. 2019 Kartuzy – o. ks. prał. Piotr Krupiński
29.09. – 13.10.2019 - Chojnice – odp. Ks. Stanisław Stolc
20. – 27. 10.2019 Człuchów - ks. Andrzej Dombrowski
27-.10 – 3.11.2019 Bytów- odp. O. Bolesław Tyc Cor
3. – 10. 11. 2019 Tuchola – odp. Ks. Grzegorz Kielas
11. – 17.11. 2019 Świecie odp. Ks. Krzysztof Kajut
18 – 25.11.2019 Tczew odpowiedz. Ks. Marek Łangowski
26. 11.2019 Damaszka – Turze, Swarożyn odp. Ks. Krzysztof Piątkiewicz i ks. P. Malinowski
1.- 7.12.2019 – Gniew – odp. Ks. J. Oszuścik
7. 12 - 15.12.2019 Pelplin – odp. Ks. Sławomir Kunka
15.- 29.12. 2019 Starogard Gd. – odp. Ks. J. Pick
Relikwie odjadą do Kielc
Bardzo proszę kapelanów szpitalnych i skontaktowanie się ze sobą w sprawie odbioru
relikwii. W razie pytań koordynatorem jest ks. Józef Pick tel. 501390160 jozef.pick@op.pl

